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Indledning 
Afhandlingen er placeret inden for forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde 
med socialt udsatte børn og unge', også betegnet HPA-projektet, i den del af projektet som 
undersøger daginstitutionens muligheder for at arbejde med socialt udsatte børn. 
 
Baggrunden for denne afhandling; 'En analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde 
med socialt udsatte børn i daginstitutioner', er baseret på en antagelse om, at der, bl.a. som følge af 
den samfundspolitiske udvikling inden for daginstitutionsområdet og moderniseringen af den 
offentlige sektor, i stigende grad stilles særlige krav til det pædagogiske personale i arbejdet med 
udsatte børns trivsel og udvikling. Disse krav tager eksplicit form med indførelsen af Serviceloven 
(1998), samt Loven om læreplaner (2002) og Dagtilbudsloven (2007), der på afgørende områder 
medvirker til at ændre daginstitutionens almenpædagogiske pasningsfunktion hen imod en mere 
socialpædagogisk arbejdsopgave, idet der stilles krav om, at daginstitutionen også skal rumme, 
forbygge og støtte socialt udsatte børns udviklingsmæssige muligheder. 
 
I lov om social service (§8) fremgår det således, at daginstitutioner skal: 
"arbejde som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den 
forebyggende og støttende indsats overfor børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller andet behov for støtte". 
 
Denne formulering skrives endnu tydeligere inde i loven om social service (§8a, august 2003), der 
træder i kraft august 2004, og hvor der fastsættes en række formål og principper for børns læring i 
daginstitutioner (Loven om læreplaner). I §3 træder daginstitutionens ændrede funktion i retning af 
et mere socialpædagogisk perspektiv frem: "….Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om 
læringsmål, metoder og aktiviteter der er i forhold til børn med særlige behov". 
 
Arbejdet med socialt udsatte børn i daginstitutionerne træder endnu tydeligere frem gennem 
regeringens udspil til indsatser til forebyggelse af negativ social arv i 2003. Her betones 
daginstitutionens funktion eksplicit; "Jo tidligere man sætter ind med støtte til barnet, jo større er 
sandsynlighederne for at bryde med den negative sociale arv og øge den sociale mobilitet. Årene 
inden barnet starter i skolen er mest afgørende” (Ministerudvalget for negativ social arv og social 
mobilitet, 2003, p.17). 
 
Gennem de socialpolitiske love og vedtagelser kan der således sammenfattende identificeres en 
markant forandring af daginstitutionens funktion og indhold. Daginstitutionen er traditionelt blevet 
anskuet som en almenpædagogisk pasningsfunktion for alle børn, men er gennem de senere år 
blevet udvidet til også at omfatte socialpædagogisk tilrettelagt arbejde med socialt udsatte børn 
(Petersen, 2007). 
 
Imidlertid har en række forskningsområder identificeret en række implikationer i forhold til at 
anvende daginstitutionen som en forebyggende og støttende funktion i forhold til socialt udsatte 
børn, såvel som instrument der kan medvirke til at bryde med en opvækst præget af negativ social 
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arv (Christensen, 1996, Ploug, 2003, Jensen et al., 2003, Jensen, 2005, Ploug, 2007). Generelt 
belyser undersøgelser, at implikationerne primært kan anskues ud fra to områder. Det ene område 
omfatter et institutionelt perspektiv, hvor institutionelle forhold såsom mangelfulde økonomiske 
ressourcer, samfundspolitiske vilkår, social segregering, manglende personaleressourcer samt 
mangelfuldt samarbejde mellem inddragede offentlige instanser influerer på mulighederne for at 
støtte socialt udsatte børn i deres trivsel og udvikling. Det andet område kan identificeres som et 
barneperspektiv. Adskillige studier, primært inden for den antropologiske og sociologiske 
forskning, har gennem de senere år peget på, at fx samværet mellem de voksne (pædagogerne) og 
de udsatte børn kan være præget af (ubevidste) selektionsmekanismer, der medvirker til en øget 
risiko for eksklusion og marginalisering såvel som en kompenserende pædagogisk tilgang til det 
udsatte barns udviklingsmuligheder, der tillige medvirker til at fastholde stigmatiserende processer, 
som allerede antages at være på spil i en samfundsmæssig kontekst (Ellegard, 2003, Warming, 
2002, Palludan 2003, Jensen, 2003). 
 
Imidlertid indkredser en gennemgang af forskningsundersøgelser, at der mangler forskningsbaseret 
viden om tre væsentlige områder: 
 

1. hvilke faglige kompetencer det er vigtigt at udvikle i det pædagogiske arbejde med socialt 
udsatte børn? 

 
2. hvordan pædagogerne udvikler deres faglige kompetencer og den pædagogiske praksis? 

 
 
3.   hvilke faktorer og vilkår i den eksisterende pædagogiske praksis som medvirker eller       
vanskeliggør den faglige kompetenceudvikling? 

 
 
På baggrund af ovenstående søger afhandlingen empirisk og teoretisk at besvare følgende to 
centrale spørgsmål: 
 
hvilke faglige kompetencer udfoldes rettet mod arbejdet med socialt udsatte børn i den pædagogiske 
praksis? 
 
hvordan arbejdes der med socialt udsatte børn i den almenpædagogiske praksis, og hvilke 
problemstillinger er knyttet til dette arbejde? 
 
 
Foreløbig Problemformulering: 
 
"Hvilke muligheder og vanskeligheder er knyttet til arbejdet med socialt udsatte børn i den 
almenpædagogiske praksis – og hvilke faglige kompetencer udfoldes hos det pædagogiske 
personale i arbejdet med denne gruppe af børn?" 
 
 
Afhandlingens teoretiske analyseramme 
Teoretisk placerer afhandlingen sig overordnet inden for den danske professionsforskning, der 
omfatter traditionen for ikke skolastisk læring – der har fokus på læring i arbejdslivet, og som er 
udviklet med inspiration fra bl.a. organisationsteori og den kritiske psykologi.  
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Nedenstående tankefigur præsenter afhandlingens placering inden for tre samtidige forskningsfelter, 
som vil blive inddraget ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Betydningen af at inddrage tre 
samtidige perspektiver, henholdsvis teori om den pædagogiske profession, knyttet an til den 
pædagogiske kontekst - i dette tilfælde arbejdet med socialt udsatte børn i daginstitutionen, 
medvirker til, at læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet bliver situeret i sin specifikke praksis, 
nemlig pædagogers almenpædagogiske praksis.  
 

 
 
De tre samtidige felter vil i det følgende introduceres i relation til de teoretiske perspektiver, der 
danner grundlag for afhandlingens analyse. 
 
 
Den pædagogiske profession 
Inden for professionssociologien diskuteres til stadighed, hvordan professionsbegrebet skal forstås, 
og hvilke betydninger begrebet skal tillægges i takt med samfundsforandringer og ændringer i 
professionernes arbejdsforhold og funktioner. I denne diskussion inddrages også den pædagogiske 
profession, som oftest betegnes en semi-profession på linje med sygeplejersker, skolelærere og 
andre mellemlange videregående uddannelser, der traditionelt arbejder inden for den offentlige 
sektor.  
Der kan konstateres to overvejende tilgange til analysen af professioner, henholdsvis den 
funktionalistiske tilgang og den neo-weberianske (Hansbøl & Krejsler, 2004).    
Den funktionalistiske tilgang anskuer professionen som en væsentlig funktion i samfundets 
udvikling og opretholdelse (Parson, 1951). I denne forståelse af professionsbegrebet er det primært 
de klassiske professioner som fx jurister, læger og præster der lever op til funktionsforståelsen, idet 
deres uddannelser er karakteriseret ved at være baseret på et anerkendt vidensgrundlag og kan 
fastholde et monopol på deres arbejdsfunktioner. 

Læring og 
kompetence 
Udvikling i 
arbejdslivet 

Den 
pædagogiske 
profession 

Socialt udsatte 
børn i 
daginstitution 
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Heroverfor står den neo-weberianske tilgang, der ikke er optaget af professionens samfundsmæssige 
funktioner, men derimod er koncentreret om konflikter og interessemodsætninger. Denne tilgang er 
baseret på en antagelse om, at professionerne til stadighed må kæmpe om deres faglige 
anerkendelse og de knappe ressourcer. Begrebet social closure anvendes til at beskrive den proces, 
hvorigennem en profession opnår status og magt. De professioner, der får tilegnet sig tydelige 
afgrænsede arbejdsområder, får større adgang til ressourcer og social anerkendelse. Bourdieus 
(2004) og Bourdieu & Wacquants (2004) teori om sociale strukturer og sociale positioner kan i 
denne sammenhæng medvirke til at belyse de konflikter, der finder sted på et samfundsmæssigt 
niveau såvel som indbyrdes mellem de forskellige professionsgrupper. Kampen om social closure er 
jo netop en kamp om adgang til særlig status og position i samfundet. I dette perspektiv kan den 
pædagogiske profession anskues som en profession, der kæmper om status og indflydelse, bl.a. 
fordi det til stadighed er svært for pædagogerne at opnå en særlig status som en profession, der er 
baseret på et anerkendt vidensgrundlag, og som udfører arbejdsopgaver, der udelukkende kan 
varetages af det pædagogisk uddannede personale (Gytz Olsen, 2005, Pedersen, 2005). Denne 
position bevirker, at det pædagogiske professionsfelt til stadighed skal argumentere for at have 
monopol på en særlig viden, fx om socialt udsatte børn, og at det kun er uddannede pædagoger, der 
kan varetage de samfundsmæssige pasnings- og plejeopgaver, der er knyttet til pædagogisk arbejde.  
Gennem de senere år er der ud fra forskellige perspektiver sat fokus på professionens 
problemstillinger (Brinkkjær et al., 1998, Andersen, 2002, Moos et al., 2002, Bayer & Brinkkjær, 
2003, Hjort, 2004, Moos et al., 2004, ), hvor forskningen inden for dette område bl.a. har peget på 
en række øgede individuelle krav til pædagoger, som gennem samfundsudviklingen og 
moderniseringen af den offentlige sektor har forandret kravene til den pædagogiske profession. 
Kofod (in Moos et al., 2004) fremhæver fx, hvorledes samfundsforandringer så at sige griber ind i 
pædagogernes arbejdsliv og stiller krav om faglige kompetencer, som omhandler evnen til at 
arbejde med differentierede mål for børnene. Hvor den traditionelle daginstitution tidligere 
omhandlede pasning af børn, mens forældre var på arbejde, udfylder daginstitutionen i dag en 
socialiseringsfunktion, hvor der gennem de sidste år fx også har været øget fokus på læring 
(udformet lovmæssigt i forhold til udvikling af læreplaner, se også Jensen et al., 2007). 
Ændringerne betyder også, at pædagogerne skal kunne tage individuelle hensyn til det enkelte barn. 
Hertil kommer evnen til omstilling og refleksion for at kunne håndtere de ændrede krav og 
omstillinger, der træder frem i institutionerne.  
Inden for professionsforskningen har især Bourdieu (2004), Broady (1985) og Brante (1988,1997) 
været optaget af at analysere og kategorisere professionerne på basis af deres objektive materielle 
vilkår. Her er fokus således at undersøge professionens position og arbejde med udgangspunkt i 
samfundets strukturering frem for på baggrund af professionens uddannelsesbaggrund. 
 
Pædagogers faglige kompetencer i almenpædagogisk arbejde 
Læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet inddrager et fokus på, hvordan og på hvilke måder 
pædagogers faglige kompetencer udfoldes i den pædagogiske praksis rettet mod arbejdet med 
socialt udsatte børn i daginstitutionen.  
 
Teoretisk er afhandlingen baseret på teori om læring som situeret i praksisfællesskaber, således som 
den præsenteres af Lave & Wenger (1991). Den sociokulturelle tilgang knytter an til menneskers 
læring som deltagelse i sociale praksisfællesskaber (Lave & Wenger 1991, Lave, 1998, Wenger, 
1999, Nielsen & Kvale, 1999), og hvor læringens relationelle og identitetsforandrende aspekt er 
centralt. Det relationelle aspekt betones i og med, at læring foregår som en integrerende del af 
menneskets deltagelse sammen med andre i forskellige sociale praksisser. Der kan således ikke tales 
om, hvorvidt læring finder sted i en given praksis, men derimod om, at læring er en integrerende del 



 6 

af menneskets deltagelse i social praksis. Det identitetsforandrende aspekt træder så at sige frem 
gennem deltagelsen i forskellige praksisser, hvor menneskets identitet forandres, udvikles og 
ændres. Lave og Wenger (1999) identificerer begrebet identitet som langvarige, levende relationer 
mellem personer og deres placering og deltagelse i praksisfællesskaber. 
Læring defineres som menneskets legitime deltagelse i sociale praksisfællesskaber. Inden for denne 
tradition gøres der op med læring som en individuel kognitiv proces knyttet udelukkende til intra-
psykiske processer i individet, som foregår uafhængigt af individets sociale og kulturelle vilkår og 
muligheder. Der er således ikke tale om, at der foregår en refleksion inde i individet, som kan 
trækkes frem og gøres til genstand for teoretisk analyse, men derimod en grundlæggende antagelse 
om, at mennesker deltager i livet, og gennem deltagelsens forandrede og forskellige 
praksisfællesskaber foregår læring som en integrerende del af deltagelsen. 
 
Begrebet kompetence defineres i denne sammenhæng ud fra Nygrens (2004) 
handlekompetencebegreb, idet denne definition tilbyder et empirisk og teoretisk analyseret begreb 
om professionelles kompetenceudviklingsprocesser. Kompetencer anses i denne kontekst for at 
være et resultat af menneskets læringsprocesser i praksislivet. Mennesket lærer med andre ord 
gennem at deltage i praksis. Praksis kan omfatte såvel arbejdslivet, uddannelseslivet, men 
naturligvis også menneskers private levede liv.  
Nygren (2004) placerer sig imellem på den ene side professionssociologien, hvis genstandsfelt er at 
undersøge professionens betydning, udvikling og vanskeligheder i et samfundsmæssigt perspektiv, 
og på den anden side inden for arbejdslivsforskningen, der undersøger betydningen af arbejdslivets 
krav, præmisser og forandringer i forhold til individet. 
Begrebet professionel handlekompetence er udviklet inden for den del af læringsteorien, der 
fokuserer på læring som situeret i menneskets sociale og kulturelle praksis (ibid.). Men på samme 
tid adskiller Nygren sig fra den sociokulturelle læringsteori, idet han fremhæver, at menneskets 
læringsproces er dobbeltsitueret. Begrebet 'dobbeltsitueret' henviser i denne sammenhæng til, at der 
i menneskets læringsproces fastholdes et fokus på samspillet mellem menneskets indre 
psykologiske processer og den ydre socio-kulturelle omverden. Der er således ikke tale om, at 
menneskets læring foregår udelukkende indefra, dvs. som personlige kognitive og emotionelle 
processer adskilt eller løsrevet fra menneskets omgivende livsforhold og vilkår, som den klassiske 
læringsteori traditionelt antager. Ligeledes tager Nygren, i et vist omfang, afstand fra den 
sociokulturelle læringsteori, idet han argumenterer for, at læring ikke kun foregår i menneskets 
praksisfællesskaber, men netop er dobbeltsitueret, dvs. at læring er en social udveksling mellem 
menneskets indre psykologiske processer og menneskets ydre socio-kulturelle omverden. Den 
udvekslingsdynamik der forekommer gennem den dobbeltsituerede proces er central og anvendes i 
denne sammenhæng som teoretisk og analytisk grundlag for undersøgelse af pædagogers udvikling 
af kompetence knyttet til deres pædagogiske arbejdsliv. 
 
Nygren definerer begrebet professionel handlekompetence som "en menneskelig ressurs som blandt 
andet setter den enkelte personen og det aktuelle profesjonelle praksisfellsskabet i stand til å løse 
bestemte opgaver i bestemte sociokulturelle og materielle omgivelser" (Nygren, 2004, p.28). 
 
Socialt udsatte børn i daginstitutioner 
Pædagogers faglige kompetencer er i denne afhandling specifikt knyttet an til arbejdet med socialt 
udsatte børn i daginstitution. I forskningen, primært inden for de psykologiske og samfundsmæssige 
fagområder, er der stor uklarhed om beskrivelser af socialt udsatte børn. Således kan der 
identificeres en omfattende mængde begreber, som tilsammen søger at indkredse børn, som af en 
eller flere forskellige årsager har særlige vanskeligheder i deres opvækst. 
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I den internationale forskning om udsatte børn (se også Petersen, 2006) kan der overordnet peges 
på, at børns tegn på udsathed belyses gennem en række problembeskrivelser; emotionelle 
vanskeligheder, problemer med adfærd og opførsel, kognitive vanskeligheder samt forsinkelser i 
udvikling relateret til sprog, forståelse og koncentration. Hertil kommer, at udsatte børn så at sige 
træder ind i skolelivet med problemer knyttet til såvel det sociale, det emotionelle og det kognitive 
område. 
 
I en gennemgang af internationale studier kan der som udgangspunkt inddeles to overordnede 
forklaringsrammer på barnets udsathed: 

• en forklaringsramme der angiver børns udsathed i relation til forældrenes socioøkonomiske 
placering i samfundet (SES) og overvejende trækker på samfundsøkonomiske og politiske 
forhold. Her udpeges beskrivelser af en opvækst præget af fattigdom, dårlige boligforhold, 
forældres mangelfulde uddannelse samt manglende eller lavtlønnet arbejde, etnicitet, kultur 
og racetilhørsforhold (især for de amerikanske studier).  

• en forklaringsramme der trækker på psykologiske og psykiatriske årsagsforklaringer, hvor 
barnets udsathed analyseres i relation til barnets adfærd (fx testet gennem psykometriske 
testmetoder og diagnosebeskrivelser1). Her udpeges barnets adfærd samt samspillet mellem 
forældre og barn som medvirkende forklaringer til barnets problemer. 

 
Børns udsathed beskrives i den internationale forskning inden for tre psykologiske hovedområder: 
 

• sociale og emotionelle tegn der henviser til problemer som fx lav selvværdsfølelse, 
aggressiv adfærd og lav impulskontrol. ( Fantuzzo et al., 1995, Raver et al., 1999, Kaiser et 
al., 2000, Lutz et al., 2002). 

 
• læringsmæssige tegn der inddrager udsatte børns forsinkende sprogudvikling, generelle 

kognitive problemer samt problemer knyttet til skolegang. Således indkredser en række 
studier sammenhængen mellem barnets udsathed og læringsmæssige vanskeligheder 
(Trocmé & Caunce, 1995, Whright et al., 2000, Conroy & Brown, 2004). 

 
• interaktionelle tegn henviser til samspillet mellem barn og forældre og omfatter tegn på 

udsathed i relation til barnets interaktion med forældre/andre børn/andre voksne. En række 
studier indkredser således en sammenhæng mellem forældres sociale og økonomiske status i 
relation til barnets vanskeligheder, der antages at have afgørende betydning for barnets 
udvikling (Baxter & Kahn, 1999, Primavera, 2000, Hubbs-Tait et al., 2002, Gross et al, 
2003, Lyons-Ruth & Meknick, 2004). 

 
I den danske forskning anvendes ligeledes forskellige betegnelser for forståelsen af udsatte børn og 
deres vanskeligheder. Schultz Jørgensen et al. (1993) anvender betegnelsen 'risikobørn' og udpeger 
tre niveauer af risiko; børn med særlige behov, gruppen af truede børn samt en kernegruppe der er 
identificeret som problembørn. Begrebet truede børn anvendes også i Christensens (1996) 
undersøgelse af 769 daginstitutioner. Begrebet udsatte børn anvendes af bl.a. Jensen (2005), hvor 
indikatorer på udsathed relateres til barnets opvækst under socialt belastede vilkår.  
 

                                                 
1 who, ICD 10 
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I den internationale forskning er det ret beset ikke ny tænkning at inddrage daginstitutionen som en 
tilrettelagt pædagogisk indsats over for socialt udsatte børn. Et bredt vue over det internationale 
forskningsfelt indkredser en række studier, der har beskæftiget sig med udvikling af tidlige 
pædagogiske indsatser i daginstitutionen2 rettet mod socialt udsatte børns udviklingsmuligheder. 
Internationale studier af tidlige pædagogiske indsatser3 er omfattende i antal og indhold gennem de 
sidste 40 år. Primært forekommer der en mængde studier fra USA, hvor traditionen for at anvende 
et randomiseret forskningsdesign til at måle indikatorer på effekt af en given indsats anvendes i 
langt højere grad end i andre lande, herunder Danmark. 
For nuværende har vi således ikke viden om, hvilken betydning daginstitutionen har, således som 
den er tilrettelagt i Danmark, for socialt udsatte børs udviklingsmuligheder. Derimod kan en række 
internationale studier indkredse daginstitutionens betydning for udsatte børns sociale og 
læringsmæssige udvikling. Overordnet set kan der inddeles to former for forskningsstudier: 
 
• studier der undersøger barnets deltagelse i en almindelig daginstitution blandt alle andre børn 
 
• studier der undersøger barnets deltagelse i en daginstitution, der er tilrettelagt særskilt med henblik 
på at støtte socialt udsatte børns udviklingsmuligheder 
 
Hvad angår den første type af studier, er der indfanget en række undersøgelser, som har undersøgt 
daginstitutionens betydning og derigennem har indfanget relevante fund, der knytter an til udsatte 
børns udviklingsmuligheder i daginstitutionen. Det amerikanske studie foretaget af Magnuson et al. 
(2004) har således gennem en sammenligning af forskellige daginstitutionstyper i USA fundet, at 
børn som er i daginstitution, hvor der er tilrettelagte læringsprogrammer med fokus på forberedelse 
til skolelivet, klarede sig bedre gennem de første skoleår sammenlignet med gruppen af børn, der 
ikke havde deltaget. Hertil påviser undersøgelsen, at daginstitutionen har betydning for udsatte 
børn, hvilket bl.a. forklares med, at udsatte børn i daginstitutionen modtager en kognitiv støtte, som 
de ellers ikke får hjemmefra 
Det engelske studie foretaget af Sylvia et al., (1999), Sammons et al., (2003), Sammons et al. 
(2004) har også foretaget en sammenlignende analyse af daginstitutionens betydning, hvilket igen 
skal ses i forhold til de forskellige pasningsformer, der eksisterer i såvel USA som England. Her 
viser resultater fra undersøgelsen, at der er forskel på børns kognitive og sociale udvikling, set i 
forhold til om børnene er i daginstitution inden skolegang påbegyndes, eller om de passes hjemme. 
Børn der er i daginstitution klarer sig væsentligt bedre i de sociale og kognitive tests, mens de børn 
der blev passet hjemme også viste sig overvejende at have hjemlige forhold, der var præget af, at 
moderen var arbejdsløs, ingen uddannelse havde, lav indkomst og anden etnisk herkomst end 
engelsk.  
I dag herhjemme i Danmark vil det være svært at foretage denne type undersøgelser, dels fordi der 
ikke i den danske dagpasningsmodel opereres med et utal af forskellige pasningsformer, og dels 
fordi at størstedelen af alle danske børn i alderen 3-6 år er i dagtilbud, og det vil således være 
vanskeligt at foretage sammenligninger med børn, som ikke er i dagtilbud. 
 
                                                 
2 Begrebet daginstitution anvendes som overordnet samlebetegnelse, velvidende at der findes en omfattende mængde 
pasningsformer såvel offentlige som private i andre lande. Årsagen til at begrebet daginstitution anvendes og fastholdes 
er, at der i denne undersøgelse tages udgangspunkt i børns pasning uden for hjemmet inden skolestart. 
3 De internationale studier der henvises til i dette afsnit er indkommet fra en søgning i udenlandske databaser, som er 
anvendt i en forskningsoversigt over daginstitutionens betydning for socialt udsatte børn. For mere detaljeret 
information om søgestrenge, kriterier for udvælgelse af studier samt nærmere analyse af resultater se; Petersen, K.E.,  
(2006): Daginstitutionens betydning for socialt udsatte børn - en forskningsoversigt. www.dpu.dk/hpa/pubikationer 
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Den anden type internationale studier, der undersøger effekt af pædagogiske indsatser særligt 
tilrettelagt til socialt udsatte børn, er de klassiske amerikanske studier, som overvejende er foretaget 
for snart 30 år siden. Når de alligevel er interessante i denne sammenhæng, er det fordi, en række af 
disse studier, ud over at anvende et randomiseret kontrolleret forskningsdesign, også er 
longitudionelle og derfor har indsamlet forskningsbaseret viden om, hvordan det på længere sigt i 
livet er gået de børn, der har modtaget pædagogiske indsatser i deres tidlige barndomsår. 
Således har et studie (Schweinhart et al., 1993)) fulgt en gruppe af børn gennem deres skolegang, 
ungdomsliv og senere voksenår, og resultater fra studiet peger på, at børn, som har deltaget i den 
pædagogiske intervention i de tidlige barndomsår, klarer sig bedre i ungdoms- og voksenlivet 
sammenlignet med den kontrolgruppe, der ikke modtog pædagogisk intervention. 
Et studie fra Irland (Kellaghan & Greaney, 1993) undersøger ligeledes en tilrettelagt pædagogisk 
indsats i forhold til udsatte børn i alderen 3-5 år. Også her peges der på en forbedring af de udsatte 
børns sociale og kognitive udvikling gennem interventionsforløbet, om end longitudionelle 
resultater fra studiet indkredser, at der ikke er signifikante forskelle senere hen i børnenes liv i 
forhold til skolegang, arbejdsløshed og uddannelse. 
De indsamlende internationale studier medvirker overordnet til at indkredse betydningen af en tidlig 
pædagogisk indsats over for socialt udsatte børn4. Denne viden er værdifuld i den danske forskning 
af daginstitutionens betydning for socialt udsatte børn, ligesom det er væsentligt at undersøge 
indholdet af de tilrettelagte internationale studier med henblik på at indkredse, om der kan trækkes 
på vigtig viden, der i forskellige former kan overføres til udvikling af den pædagogiske praksis i 
danske daginstitutioner. 
 
 
Afhandlingens empiriske grundlag 
Ph.d.-projektets metodiske grundlag er baseret på tre former for dataindsamling i fire udvalgte 
daginstitutioner, der deltager som interventionsinstitutioner i HPA-projektet. De fire 
daginstitutioner er statistisk udvalgt ud fra HPA-projektets overordnede institutionsinddeling i 
henholdsvis to institutioner med få eller ingen socialt udsatte børn, og to institutioner med mange 
socialt udsatte børn (se også HPA-projektets projektbeskrivelse, november 2007-udgave). 
Dataindsamlingen i de fire daginstitutioner er påbegyndt i januar 2007 og forventes afsluttet marts 
2008. Afhandlingen forventes færdig i november 2008. 
 
Denne afhandling hører ind under praksisforskningen som overordnet metodisk tilgang til forskning 
og anvender praksisforskningen som metode til at forske i kompetenceudvikling i det pædagogiske 
arbejde. Begrebet praksisforskning rummer samlet set en mængde forskellige teoretiske tilgange og 
empiriske metoder, der sammenfattende har det til fælles, at de på forskellig vis undersøger praksis. 
Der anvendes således generelt inden for praksisforskningen en række forskellige metoder som fx 
fokusgruppeinterview eller deltagende observation, ligesom praksisforskningen også rummer 
mange forskellige teoritraditioner. 
I denne sammenhæng anvendes begrebet praksisforskning i to samtidige betydninger; først og 
fremmest i den forstand at praksis er genstand for forskning, dvs. det pædagogiske praksisfelt, og 
for det andet med henvisning til den kritiske psykologis anvendelse af praksisforskning som 
metode, således som den især er udviklet af Markard, Holzkamp og Dreier (2005) i udviklingen af 
praksisportrættet som metode til forskning i praksis. 
 

                                                 
4 Der skal i en sammenligning mellem danske og internationale studier, naturligvis tages forbehold for såvel sociale, 
kulturelle og politiske forhold. 
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“Praktikeren er med til at fastholde et krav om praksisrelevans: Teorierne skal kunne bruges til at 
analysere de problemer, der faktisk eksisterer i praksis, og til at analysere hvilke muligheder, der er 
for at løse dem” (Mørck, 2000, p.25).  
 
Mørck (2000) indkredser tre særlige karakteristika ved begrebet praksisforskning, som samtidig 
medvirker til at afgrænse praksisforskning fra andre forskningsmetoder: 
 

1. at forholdet mellem teori og praksis fungerer som en slags ‘joint venture’ mellem forskere 
og praktikere. Her er det særlige karakteristika således, at forskeren ikke kommer udefra 
med en særlig ekspertstatus og viden, som så at sige skal lægges ned over praksisfeltet, men 
derimod tager fundamentalt udgangspunkt i, at praktikeren selv er eksperten på sit eget felt. 

 
2. At praksisfeltet ikke anskues som en adskilt og isoleret del af praktikerens levede liv, men 

derimod nødvendigvis må ses i relation til samfundsmæssige vilkår og betingelser, der 
direkte eller indirekte knytter sig til det specifikke praksisfelt. 

 
3. At forskeren arbejder med to samtidige perspektiver - et kritisk dobbeltperspektiv.  Det ene 

perspektiv medtænker praktikeren i praksisfeltet sammen med andre praktikere, og det andet 
perspektiv medtænker samtidig diskursen, altså bestemte, til forskellige tider, 
samfundsmæssige måder at forstå og tale om praksis på. 

 
 
“Der er her ikke tale om, at den praktiske kundskab og den teoretiske kundskab har hver sin logik, 
men om at finde de praksisformer og kategorier, hvori der skabes konkret viden og forbindelse 
mellem viden og genstand” (Rasmussen, 2003 p.4). 
 
Det som således er særligt interessant i denne sammenhæng er at undersøge, hvordan praktikeren 
arbejder, hvorfor, og ud fra hvilke overvejelser praksis tilrettelægges, udvikles og forandres. 
Praksisforskning søger således gennem aktiv inddragelse af praksisfeltet og praktikeren at udvikle 
begreber, teorier og viden om, hvordan det særlige praksisfelt egentlig ser på sine egne præmisser 
frem for at udvikle teorier og modeller, som er løsrevet fra praksis og efterfølgende søges 
implementeret i praksisfeltet. 
 
Metodisk er denne afhandling baseret på tre empiriske metoder for dataindsamling inden for den 
hermeneutiske forskningstradition: 
 
• anvendelse af praksisportrættet som kvalitativt interview, der undersøger det pædagogiske 
arbejdslivs krav og præmisser. 
 
• observationer af den pædagogiske praksis 
 
• fokusgruppeinterview  
 
Praksisportrættet 
Praksisportrættet er udviklet som et metodisk redskab inden for den kritiske psykologi (Holzkamp, 
1983, 1993, 1998, Dreier, 1979, 2001), der har sit udspring blandt primært tyske og danske 
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teoretikere ved Freie Universität i Berlin5. Som udgangspunkt er praksisportrættet udviklet som et 
arbejdsredskab for psykologer med henblik på at udforske og analysere den psykologiske praksis. 
Senere hen gennem 80´erne og 90´erne er praksisportrættet blevet videreudviklet og tilpasset 
forskellige udgaver og opgaver. Herhjemme er det bl.a. blevet anvendt som metodisk redskab af 
bl.a. Mørck (1995, 2000), som har undersøgt forskellige områder af det arbejdsfelt, som under en 
samlet betegnelse omfatter arbejdet med mennesker i en eller anden form. 
Årsagen til valg af praksisportrættet som metodisk redskab i denne afhandling skal overvejende ses 
ud fra behovet for at opnå viden om den pædagogiske praksis set ud fra pædagogernes vurderinger 
og overvejelser. Der er således tale om forsøget på at udvikle forskningsbaseret viden ud fra et 1. 
persons standpunkt (ibid), hvor der samtidig gives indblik i arbejdsbetingelser og arbejdsindhold i 
den pædagogiske praksis.  
  
Praksisportrættet er i denne sammenhæng opbygget som et kvalitativt semistruktureret interview, 
der overordnet indeholder fem overordnede temaer, der omfatter det pædagogiske arbejdsliv, og 
derefter er opdelt i en række underordnede spørgsmål. Formålet er at anvende portrættet til at skabe 
refleksion over egen praksis med fokus på udsatte børn, organisatoriske forhold samt egen 
opfattelse og vurdering af handlemuligheder6 og handlemønstre i arbejdet. 
 
Som metodisk redskab anvendes praksisportrættet til: 
 
• at indsamle viden der rummer informanternes vurderinger og refleksioner over vilkår og 
problemstillinger knyttet til den pædagogiske praksis. 
 
• at indsamle viden der indeholder informanternes vurderinger og refleksioner over organisatoriske 
forhold og arbejdets genstandsfelt. 
 
Praksisportrættet udgør fire hovedområder, der medvirker til at skabe grundlag for at belyse og 
analysere praksisfeltet: 
 
1. Institution 
2. Arbejdsmiddel 
3. Situation 
4. Kommunikation 
 
Observationer af den pædagogiske praksis  

                                                 
5 Klaus Holzkamp, Ute Holzkamp-Osterkamp, Morus Markard etc. Herhjemme i Danmark har Ole Dreier, Mørck og 
Nissen arbejdet med praksisportrættet udformet og tilpasset fx socialarbejderens og psykologens praksis. 
6 Begrebet handleevnen anvendes inden for den kritiske psykologi og er et centralt begreb, der anses for at være et 
specifikt moment ved den menneskelige virksomhed. Begrebet handleevne anvendes til at belyse mennesket som 
subjekt og derigennem grundlæggende i stand til at handle, udvikle og forandre sine livsbetingelser.  
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Den anden metode til dataindsamling, der anvendes i ph.d.-projektet, er observation (Bogdan & 
Taylor, 1975 Bogdan & Taylor, 1984, Kristiansen & Krogstrup, 2005). I denne sammenhæng 
anvendes observationsmetoden til indsamling af data om pædagogers handlinger i deres arbejdsliv. 
I to af de fire udvalgte daginstitutioner foretages der observationer af pædagogernes arbejdsdag 
over en periode på en uge for hver af institutionerne. På hver af de to institutioner følges det 
pædagogiske personale med et direkte fokus på centrale aspekter af den daglige arbejdsdag; 
hvordan tilrettelægges arbejdsdagen, hvordan håndteres beslutninger og problemstillinger, samt 
observation af pædagogernes arbejde med de socialt udsatte børn.  
At anvende observation som dataindsamlingsmetode giver mulighed for at iagttage det 
pædagogiske personale i et procesperspektiv, forstået således at det er muligt at komme tæt på de 
problemstillinger og refleksioner, der medfører handlinger i den pædagogiske praksis.  
 
Fokusgruppeinterview 
Som den tredje dataindsamlingsmetode foretages der fokusgruppeinterview med det pædagogiske 
personale fra de involverede daginstitutioner. Fokusgruppeinterviewene er opbygget og anvendt 
som en form for samtale mellem personalet, hvor selve samtalen tager form af et diskussionsforum, 
hvor forskellige holdninger kommer til udtryk gennem samtaleforløbet (Kristensen & Andersen, 
2006). Fokusgruppeinterviewene er konstrueret som semi-strukturerede interview (Taylor & 
Bogdan, 1984, Kvale, 2003, 2005), hvor spørgsmålene der rejses, er konstrueret på baggrund af de 
observationsforløb, der er foretaget i institutionerne (ibid.). De spørgsmål, der gøres til genstand for 
diskussionsforummet, er koncentreret omkring en dybere undersøgelse af pædagogernes handlinger 
og refleksioner over deres arbejdspraksis.  
 
Design for undersøgelsens faser 
Det empiriske arbejde for denne afhandling forløber sammenfattende over en to ½årig periode. 
Indledningsvis påbegyndtes dette forløb i september 2006, hvor selve implementeringen af HPA-
projektets interventionsprogram aktiveres i de udvalgte daginstitutioner (der henvises til tidsplan for 
HPA-projektet og uddybende beskrivelser af implementering og metoder i Projektbeskrivelse 
november 2007-udgave). Empirisk er afhandlingens forløb designet med udgangspunkt i HPA-
projektets implementeringsforløb.  
 
Fra uge 49, hvor HPA-projektets udviklingsforløb er igangsat i de udvalgte daginstitutioner, 
påbegyndes indsamling af afhandlingens datamateriale. På baggrund af det indsamlede 
datamateriale fra HPA-projektet udvælges fire institutioner (to fra Århus og to fra Hvidovre), der 
følges over et tidsforløb på 1 ½ år. Konkret betyder dette, at det empiriske arbejde påbegyndes i 
dec. 2006/jan.2007. Indledningsvis påbegyndes med kvalitative interview med alle medarbejdere i 
de fire udvalgte institutioner med udgangspunkt i praksisportrættet (se uddybende under afsnit om 
metode). I perioden marts 2007-juli 2007 foretages transskribering af alle interview, og der 
påbegyndes analyse samt udvikling af teori. 
 
I perioden januar 2008-marts 2008 indledes 2. omgang af empiri. Her foretages der kvalitative 
fokusgruppeinterview med pædagoger fra de to daginstitutioner, der har mange socialt udsatte børn.  
Endvidere foretages der i denne periode observationer af pædagogernes arbejde. Afhandlingen 
forventes færdig pr. 31.11.2008 
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Skematisk er undersøgelsens overordnede tidsperioder og opgaver opstillet i nedenstående 
skema: 
 
 
Tidsrum Påbegyndelse af 

opgave 
Opgavens karakter Slut på opgave 

 
 
januar 2007- marts 
2007 

 
Undersøgelse 
påbegyndes i 
udvalgte 
institutioner 

 
Kvalitative interview 
(praksisportræt) 
 

 
Medio marts 2007 

marts 2007-aug. 
2007 

Transskribering 
og 
analyse af empiri   

Udvikling af 
teoriafsnit 

Analyse 
færdiggøres medio 
dec. 2007 

januar 2008- 
marts 2008 

2.omgang af 
dataindsamling 
igangsættes  

Kvalitative 
fokusgruppeinterview, 
samt observationer 

Empiri-indsamling 
færdiggøres medio  
marts 2008 

jan 2008-nov.2008 Analyse af empiri 
Udvikling af 
teoriafsnit 

udfærdigelse af ph.d.-
afhandling 

Aflevering af 
afhandling 
d.30.11.2008 
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